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Otello

OMSCHRIJVING

Twee-weg, klassieke bas-reflex monitor luidspreker met een 15cm
gecoat NRSC glasvezel konus midwoofer + 19mm tweeter met textiel
dome, dubbele volume en diffractie dempend schuim front.

SPECIFICATIES

Gevoeligheid • 86 dB / 2,83 volt
Impedantie • 8 ohm nominaal (minimum 6,4 ohm @ 220 Hz)
Frequentiebereik • 48 - 20.000 Hz (-3dB) / 38 - 28.000Hz (-10dB)
Overname frequentie • 2000Hz
Belastbaarheid • circa 60 watt RMS
Afmetingen (B x H x D) • 230 x 360 x 190 mm
Gewicht (eindproduct) • 6,9 kg per stuk

DOWNLOAD CAD-TEKENING
DOWNLOAD DIY KIT ONDERDELENLIJST
DOWNLOAD DATASHEET SCANSPEAK D2010-8511
DOWNLOAD DATASHEET SCANSPEAK 15W/8434G00

Deze zelfbouw luidpreker kit bevat alle componenten die u nodig heeft,
zelfs kleine onderdelen zoals de zwarte inbusschroeven voor het
monteren van de drivers, etc. Het enige wat apart aangeschaft dient te
worden is het hout voor de behuizingen. De hard-wired filters worden
kant-en-klaar gemonteerd geleverd, gematched en getest. De prijs voor
deze zelfbouw luidspreker is EUR. 387,- per stuk / EUR. 774,- per
gematched paar Nieuwe lagere prijs! Zie onze algemene prijslijst
voor de actuele prijzen.

INTRODUCTIE

De Otello luidspreker is een zeer compacte twee-weg monitor luidspreker volgens een klassieke vorm-volgt-functie ontwerp. De
inwendige afmetingen van de behuizing zijn gebaseerd op de Fibonacci getallen. De Fibonacci getallenreeks is vernoemd naar de
Italiaanse wiskundige Leonardo van Pisa, bekend als Fibonacci. Zijn boek Liber Abaci uit 1202 introduceerde deze volgorde in de
West-Europese  wiskunde.  De  Fibonacci-getallen  zijn  nauw  verbonden  met  de  Gulden  Snede;  bijvoorbeeld,  de  rationele
benaderingen van de krommes die daar het dichtst bij liggen zijn 2/1, 3/2, 5/3, 8/5, enz. Fibonacci reeksen kom je vaak tegen in
de natuur. Meer diepgaande informatie over de Fibonacci getallen is te vinden op Wikipedia . Maar goed, genoeg over de theorie,
wat betekent het in de praktijk? Nou, akoestisch gesproken is de sequentie een ideale verhouding van de breedte, hoogte en
diepte van een luidsprekerkast vanwege het feit dat de getallen geen veelvoud van elkaar zijn. Bij de Otello de inwendige breedte
194 mm en de inwendige hoogte is 324 mm. Dit is een verhouding van 3:5. De interne diepte van 154 mm is het gevolg van de
benodigde volume, helaas niet exact onderdeel van de Fibonacci reeks maar dichtbij genoeg en nog steeds geen veelvoud van één
van de andere twee afmetingen. Deze verhoudingen zijn ook visueel zeer prettig, ze hebben iets wat klopt.

LUIDSPREKER BEZETTING



De Scanspeak D2010-8511 tweeter die in de Otello is gebruikt is al geruime tijd op de markt, maar is nog steeds, na al die jaren,
een van de beste 19 mm dome tweeters die er te krijgen is. Hij wordt in Denemarken geproduceerd en zit vol met geweldige
eigenschappen. De spreekspoel is vrij van ferrofluide wat resulteert in een fijnere detailering helemaal bovenin is vergelijking tot
tweeters die wel ferrofluide gebruiken. Ferrofluide fungeert als een "koellichaam" voor de spreekspoel bij hoge SPL's, maar werkt
ook een beetje als een rem, in het bijzonder wanneer de luidspreker op lage geluidsniveaus speelt. De tweeter is verder voorzien
van diffractie dempende schuim op de voorzijde en een groot koppelvolume aan de achterzijde wat resulteert in een mooi lage
resonantie frequentie

De 15cm midwoofer  die  gebruikt  wordt  in  de  Otello  is  ook afkomstig  van  Scan-Speak  en  wordt  eveneens geproduceerd in
Denemarken. Deze 15W/8434G00 midwoofer heeft een gecoate NRSC glasvezel conus die verbonden is met een rubberen rand
met geringe demping. Samen met de magneet zijn alle onderdelen gemonteerd in een mooie stevig gegoten aluminium chassis die
aan  de  achterzijde  flink  is  geventileerd.  Dit  alles  resulteert  in  een  lage  mechanische  weerstand  en  een  zeer  glad
frequentierespons. Deze woofers worden bij  de zelfbouw kit  verkocht als gematchde paren, net  als alle  drivers van  Humble
Homemade Hifi.  Gematchde drivers,  componenten  en  filters is absoluut  noodzakelijk  voor  het  verkrijgen  van  een  maximaal
stabiele en ruimtelijk beeld. U kunt de datasheets van de midwoofer en tweeter downloaden in het grijze gedeelte bovenaan deze
pagina.

De kasten van deze zeer kleine luidsprekers zijn gemaakt van 18 mm / 13 laags watervast berken multiplex. Het bestaat uit een
oneven aantal lagen zodat de plaat gebalanceerd is, dit vermindert het kromtrekken. Omdat dit multiplex kruislings verlijmd is en
uit  een  oneven  aantal  lagen  is  samengesteld,  is  hij  zeer  stijf.  De  kwaliteit  van  het  hout  voor  het  Otello  is  zogenaamde
BB-kwaliteit.  Dit  betekent  dat  gevoegde  fineren  en  kleine proppen  zijn  toegestaan,  maar  in  veel  mindere  mate dan  bij  de
goedkopere C of CP kwaliteit. Als u wilt dat het oppervlak helemaal vrij is van proppen kies dan B-kwaliteit. Dit type is geschikt
voor blank lakwerk zonder extra behandeling (behalve schuren). U kunt een kopie van de CAD-tekening downloaden bij het grijze
gedeelte bovenaan deze pagina. De kasten zijn zeer eenvoudig te maken en bestaan elk uit zes panelen. Er is geen extra interne
versteviging. Alle panelen zijn onder verstek gezaagd zodat wanneer alles is verlijmd er geen zichtbaar kopsekanten zijn. Het
gebruik van witte PVA houtlijm en wat schilders tape is het zeer gemakkelijk om de panelen in elkaar te zetten. Zet de kasten
eerst zonder lijm in elkaar om zeker te zijn dat alle panelen op exact de juiste maat zijn gezaagd. Zodra je zeker weet dat de
panelen passen zal het niet langer dan ongeveer 15 minuten in beslag nemen om één kast in elkaar te lijmen. Als alles in elkaar
zit, laat de lijm een nachtje drogen. Als u niet beschikt over de mogelijkheid om de panelen onder verstek te zagen kunt u ook
gewoon alles haaks op elkaar lijmen. Bekijk de HATT MK-VIII pagina om te zien hoe dat wordt gedaan.



Ik koos ervoor om de kasten te fineren, dit keer was het kersen fineer. Het fineer wordt met normale witte PVA houtlijm verlijmd
die over het gehele oppervlak van de behuizing wordt verspreid met een fijne lijmkam. Het fineer en de kast worden vervolgens
geperst tussen panelen en met behulp van lijmklemmen. De lijm moet een paar uur drogen voordat het volgende paneel kan
worden gedaan. Zodra beide kasten zijn gefineerd, alle uitfresingen zijn gemaakt en de boel is glad geschuurd, is het tijd voor de
oppervlakte behandeling. Ik gebruikte twee lagen matte, watergedragen blanke lak die hier in Nederland bekend is als "Glitsa

Parketlak PT". Het is een slijtvaste lak, op basis van polyurethaan die normaal wordt gebruikt voor hardhouten vloeren.

Wanneer beide kasten klaar zijn, is het tijd voor de montage alle hardware. De zelfbouw luidspreker kit wordt geleverd met alle
onderdelen, behalve de behuizingen. Zelfs de zwarte schroeven voor het monteren van de terminal-platen en de drivers maken
deel  uit  van de kit. Het dempings materiaal  wordt aan de binnenzijde van de alle panelen geplaatst behalve de baffle en de
achterwand. Het wordt geleverd in een lange strook die zo wordt gevouwen dat het de boven-, onder- en zijpanelen bedekt. Het
dempings materiaal is een speciaal type polyestervezel die een verloop in dichtheid heeft. Eén kant heeft een hogere dichtheid dan
de andere, die met de hogere dichtheid wordt tegen de panelen geplaatst. Er is geen lijm nodig, de polyester plaatjes worden
eenvoudig op hun plaats gehouden, omdat ze iets overbemeten zijn.

Afdichtingsband wordt aangebracht op de kasten waar het in contact komt met de achterkant van de drivers en de poorten. De
terminalplaat wordt geleverd met een eigen luchtdichte afdichting. De poort druk je op zijn plaats als je het gat precies 63,5 mm
in diameter hebt gemaakt ;-)



De vergulde poolklemmen zijn van hoge kwaliteit en voorzien van een vrij draaiend metalen ring die een degelijke verbinding
mogelijk maakt, zonder neiging tot los werken na verloop van tijd of beschadiging van de luidsprekerkabels. Interne bedrading is
6N Solid Core van Jantzen Audio, de beste low-cost luidsprekerkabel die ik kon vinden.

De poolklemmen zijn van hetzelfde type dat op de achterzijde van de betere Marantz versterkers zit (zoals de PM8005) en ze
accepteren uiteenlopende kabelaansluitingen.

Beide sprekers zijn elkaars spiegelbeeld. Dus de uit het midden geplaatste tweeter en poort moeten worden gespiegeld. Bij het
luisteren  naar  de  luidsprekers  worden  de  beste  resultaten  bereikt  met  de  tweeters  aan  de  binnenkant,  gezien  vanuit  de
luisterpositie.  Verder  zijn  de luidsprekers zo ontworpen  voor  optimale  akoestische fase als de woofers op oorhoogte worden
geplaatst. Omdat het akoestische middelpunt van de woofer iets verder naar achteren ligt dan die van de tweeter zal, wanneer het
midden van de woofer op oorhoogte is, het verschil in off-set worden gecompenseerd.



Afhankelijk van de hoogte van de stands die u gebruikt kunt u ofwel de luidsprekers met de midwoofer bovenin de baffle plaatsen
of u draait ze om zodat de midwoofer in de onderste helft van het baffle zit en de tweeter juist dichter bij de bovenzijde van de
kast. Zolang het hart van de woofer maar ongeveer op oorhoogte is. Het filter is ook geoptimaliseerd voor deze configuratie.

HET FILTER

Een filter is het hart en de ziel van elke luidspreker en van zeer groot belang voor het eindresultaat. Deze filters maken gebruik
van  zeer  hoogwaardige  componenten  van  gerenommeerde  leveranciers  zoals  Mundorf,  Jantzen  Audio,  Hovland en  Duelund
Coherent Audio. De filters maken uiteraard deel  uit van de kit en zijn gematched, getest en worden kant en klare opgebouwd
geleverd. De componenten zijn allemaal hard-wired van component to component zonder het gebruik van extra draadbruggen en
zijn gemonteerd op antistatische FR4 epoxy printplaten. De componenten worden op hun plaats gehouden met Hellermann Tyton
kabelbinders van professionele kwaliteit. Ze zijn halogeen vrij en UL94 V2 gecertificeerd.



Boven: twee versies van de Otello filters: de bovenste twee foto's laten een eerdere versie filters zien met Duelund CAST Silver
Graphite weerstanden. De onderste twee photo's tonen de huidige versie met Mundorf MResist  Supreme weerstanden en (als
extra) Duelund Pure Silver Foil bypass condensatoren.

De  filters  worden  geleverd  met  PCB  afstandhouders  en  bijpassende  schroeven.  De  filters  worden  vastgeschroefd  tegen  de
binnenzijde van de achterwand. Let op dat de midwoofer in tegenfase ten opzichte van de tweeter wordt aangesloten. Het filter
bestaat uit een gemodificeerde tweede orde laagdoorlaat op de woofer waarvan de capaciteitswaarde relatief klein is ten opzichte
van de spoel. Drie condensatoren zijn parallel geschakeld om de exacte waarde te verkrijgen omdat deze niet beschikbaar was een
enkele  condensator. De crossover  op de tweeter  is een eerste  orde hoogdoorlaat.  De impedantie piek van de tweeter  wordt
vlakgetrokken door het LCR-netwerk, zodat de enkele Hovland condensator zijn werk goed kan doen. Zonder deze compensatie
zou er een grote bult zijn in het uitgangsniveau van de tweeter beneden het overnamepunt. Tenslotte is het niveau van de
tweeter in overeenstemming met die van de woofer gebracht via een Duelund CAST Silver Graphite weerstand. Omdat het filter zo
eenvoudig is geworden konden we ondanks het gebruik van een Duelund weerstand (voor een zeer fijne detaillering) toch de
kosten  van de kit  laag houden. Een  zeer  goed voorbeeld van  less-is-meer.  Update: de kit  gebruikt  nu  een  Mundrof  MResist
Supreme weerstand voor een nog beter prijs / kwaliteitsvehouding.

Spoelen

L1 = Jantzen Audio Litz Wire Wax Coil / 15AWG
L2 = Jantzen Audio luchtspoel / 0,70mm draad / wikkelingen in
kunsthars

Weerstanden

Condensatoren

C1a = Mundorf EVO Oil / 450VDC
C1b = Mundorf EVO Oil / 450VDC
C1c = Folie bypass condensator / 3000VDC

C2 = Mundorf ECap AC Plain / 50VDC



R1 = Mundorf MResist Supreme / 20 watt
R2 = Jantzen Audio SuperRes Non-Inductive / 10 watt

C3 = Hovland Super Cap / 200VDC

Boven: de Otello filters met Duelund Pure Silver Foil bypass condensatoren.

METINGEN

De metingen laten een frequentie curve zien die vlak is binnen +/- 1,5dB. Dit duidt op een zeer neutrale tonale balans. Het kleine
bultje bovenin is een eigenschap van de tweeter. Het rendement van het systeem is vrij goed voor zo een compacte tweeweg
monitor met ongeveer 86dB / 2,83V. De impedantie curve toont een gezonde 8 ohm nominale impedantie.



De Burst Decay van het systeem laat een nette uitstertijd zien. Bereik 200Hz - 20kHz; Verticale schaalverdeling 0dB to -30dB;
Tijdschaal 30 perioden.



LUISTER INDRUKKEN

De tonale balans van deze luidspreker is zeer neutraal, evenwichtig en coherent. Het is één naadloos geheel van onder tot boven.
Het laag is verrassend goed voor zo'n kleine luidspreker, in mijn aantekeningen schreef ik o.a. "funky bass" - ik denk dat het heel
goed omschrijft. De luidsprekers kunnen zelfs redelijk dicht bij een achterwand worden geplaatst, zonder dat het laag boemerig
wordt. Het middengebied is gearticuleerd wat het makkelijk maakt om stemmen te volgen en de hoge tonen hebben een mooi
verfijnd en transparant karakter. De kleine 19mm dome in combinatie met de Hovland Super Cap doen de bovenste octaven zeer
goed, met een hoop detail en altijd smooth. Het algehele geluid is niet afgestemd om spannend te zijn, het is gewoon extreem
neutraal waardoor het Otello helemaal niet kieskeurig is. Het doet gewoon zijn werk in het in alle eerlijkheid overbrengen van wat
er op de opname staat. Stemmen en dialogen zijn duidelijk en zeer gemakkelijk te volgen, wat het tevens de ideale luidspreker
maakt voor gebruik op alle kanalen van een thuisbioscoop. Een kleine en indrukwekkende luidspreker! Om een korte indruk te
krijgen van de Otello, vind je op YouTube enkele video's.



Inhoud van de Humble Homemade Hifi zelfbouw luidspreker kit Otello (standaard versie).

Wat klanten zeggen over de Otello:

"Ik heb onlangs een paar Otello luidsprekers kunnen beluisteren, gebouwd door mijn vriend Loris. Een zeer compacte twee-weg

monitorluidspreker  volgens een klassiek  vorm-volgt-functie  ontwerp. Het  resultaat is gewoon  GEWELDIG, zeer  neutraal,  goed

gebalanceerd en coherent, met een bas die verrassend goed is voor zo'n kleine luidspreker. Goed gedaan en veel plezier." (review

door Audio Andromeda - Italïe)



"Hi Tony, alles ging zoals gepland en dus zijn de Otellos nu onderdeel van mijn tweede systeem (alles NAD). Na wat burn-in tijd is

de kleine hoeveelheid scherpte verdwenen en ze lijken nu ook in staat te zijn om een goed geïntegreerde bass te leveren! Hartelijk

dank voor deze fraaie prestatie. Ik denk dat je het maximale uit deze drivers hebt gehaald met uw ontwerp, alles is evenwichtig en

moeiteloos, ongeacht de muziek: blues, klassieke muziek, zelfs Mahler. De luidsprekers zijn zo goed dat ik ze zeker zal proberen in

mijn primaire systeem (Kuzma / Ayon / Croft). Misschien zullen ze mijn eetlust op wekken voor uw Plutone speakers ;-)" (Jochen -

Graz, Oostenrijk)

"Ik heb onlangs een paar Otello luidsprekers gebouwd t.b.v. mijn slaapkamer met behulp van de Humble Homemade HiFi kit, ze

klinken gewoon geweldig! Een beetje timmerwerk en wat solderen en je hebt voor jezelf een wereldklasse monitor. Ik denk dat de

beste omschrijving van ze is dat ik er er absoluut van hou om naar ze te luisteren. De detaillering en de helderheid is geweldig voor

luidsprekers van deze grootte. Tony heeft een prachtige kleine luidspreker samengesteld, zo'n goed ontworpen crossover betekent

dat ze elk type muziek goed weergeven en het meeste uit de drivers halen. Nu ben ik gewoon op zoek naar mijn volgende project

om een ontwerp van Tony bij te gebruiken." (James - Elizabeth Bay, Australië)



Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht. Alle ontwerpen zijn
vrij voor privé gebruik, commercieel gebruik is ten strengste verboden. Copyright © Humble Homemade Hifi

Humble Homemade Hifi is onderdeel van tg-acoustics KvK 37138402

Last updated 12.1.2019


